
 

Det Fællesskabsorienterede segment 
 

Social ansvarlighed og medmenneskelighed 
Den politiske og grønne forbruger 

Helse, Økologi og Ernæring 
 
I det Fællesskabsorienterede segment er det nøgleord som medmenneskelighed, social 
ansvarlighed, omsorg, økologi og sundhed der i overvejende grad kendetegner dette 
segments profilkarakteristika. Det fællesskabsorienterede segment er det vestligste 
segment i kompasrosen, men finder flest disciple øst for Storebælt, og er især 
overrepræsenteret i hovedstadsregionen, specielt København og Frederiksberg. 
Personerne i det Fællesskabsorienterede segment skal i stor udstrækning findes i 
aldersgruppen 40 og 59 år, og især kvinder synes at være stærkt repræsenteret her.  

Interesserne centrerer sig omkring det nære og medmenneskelige, og den politiske og 
grønne forbruger kan man ofte finde i dette segment. Personerne i det 
Fællesskabsorienterede segment er nemlig stærkt interesseret i spørgsmål, der 
umiddelbart går tæt på det enkelte menneske og dennes hverdag: Miljø- og forurenings-
spørgsmål, arbejdsmarkeds- og bolig-politisk debat samt forbrugerspørgsmål er områder, 
der vægter højt på deres personlige interesseagenda. I tråd med de samfundsmæssigt 
nærværende interessefelter er det også områder som helse, økologi og ernæring, der i 
stor udstrækning optager dette segment og man tilhører den kundegruppe, som helst 
køber miljøvenlige produkter og gerne ville have muligheden for at kunne købe flere 
økologiske varer samt varer uden indhold af kunstige stoffer.  

I det Fællesskabsorienterede segment finder man også læsehestene, og det er såvel 
skøn- som faglitteratur, der udgør det foretrukne læsestof, og inde bag husets fire vægge 
lyttes der i stor udstrækning til jazz og klassisk musik, hvis man ikke finder sig selv i færd 
med at spille på sit eget musikinstrument. Når man benytter sig af kulturelle forlystelser er 
det museer, kunst-/maleri-udstillinger samt biblioteks- og teater-besøg, som tiltrækker de 
Fællesskabsorienterede personer.    

Personerne i det Fællesskabsorienterede segment er tilhængere af Danmarks åbenhed og 
tilstedeværelse på den internationale politiske scene, og man ønsker at rette større fokus 
på integrationen af flygtninge i det danske samfund og derved hjælpe dem til at komme 
tilbage på rette spor. Rent politisk finder de Fællesskabsorienterede sammen hos 
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre ligesom Enhedslisten 
skal finde en stor del af sine vælgere i dette segment. 

Politiken, Information, Weekendavisen og Samvirke udgør de fortrukne printmedier, når 
man skal fordybe sig og gøres up-to-date med udviklingen på såvel den 
politiske/forbrugerpolitiske som den kulturelle front. Derudover finder Ud & Se, 
Sygeplejersken, Socialpædagogen også mange læsere i det Fællesskabsorienterede 
segment.  

 


